5105

سٌاسة المراكز التدرٌبٌة
هذة الورقة عبارة عن تعرٌف سٌاسة بالمراكز التدرٌبٌة وأهمٌتها والدور الذي
تقوم به فً ضبط جودة التدرٌب و رفع مستوى الخدمات الصحٌة

إدارة المراكز التدرٌبٌة
المجلس القومى السودانً للتخصصات الطبٌة
0
10/24/2015

المجلس القومى السودانً للتخصصات الطبٌة
المحتوٌات
الموضوع
.0
.5
.3
.4
.5
.6

.7

.8

مقدمة
ما هو مركز التدريب
مجموعات األنشطة الفنية لمركزالتدريب
أهداف مراكز التدريب
مبادئ أساسية
دواعي قيام مراكز التدريب
أ .موجهات إعادة تشكيل دور المجلس القومي السوداني للتخصصات
الطبية
ب .النتائج المتوقعة من انفاذ سياسة مراكز التدريب
المنهجيات والمرجعيات
أ .المنهجيات
ب .المرجعيات
حوكمة مركز التدريب
أ .الحوكمة المشتركة لمركز التدريب
ب .عالقات مركز التدريب
ت .اختصاصات المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية
ث .مهام واختصاصات مركز التدريب
ج .أدوار وزارات الصحة بالواليات
ح .مهام كليات الطب والعلوم الصحية
خ .العالقة الفنية بين مجلس التخصص و مركز التدريب
 .9المراكز:
أ .المراكز الحالية.
ب .المراكز المقترحة.

1

المجلس القومى السودانً للتخصصات الطبٌة
.1مقدمة
في إطار سعي المجلس القومي السوداني للتخصصاات الطبياة فاي تفعيال العمال بسياساة ال مركزياة
التدريب وإنفاذ سياسة الدولة في تطوير الخدمات الصحية بالواليات فقد شرع المجلس بعمل مراكاز تدريبياة
في الواليات تخدم األهداف المنشوده من ناحية توفير الخدمات الصحية و تادريب الناواب بالوالياات و الاذ
سوف يساهم بصورة واضحه من خالل توفير الكوادرالصحية بالواليات.
.1المنهجٌات والمرجعٌات
أ.المنهجٌات
• استصحاب المرجعيات
• المشاورات داخل وخارج المجلس
• ملتقى المجلس مع وزراء الصحة بالواليات
• االجازة والتطبيق
ب.المرجعٌات
• مخرجات مؤتمر المجلس 5116م والتوصيات التفصيلية.
• الئحة التدريب للمجلس القومي للتخصصات الطبية لسنة 5116
• الالئحة األكاديمية للمجلس القومي للتخصصات الطبية لسنة 5116
• محاضر إجتماعات وتوصيات لجنة التدريب المركزية وممثليها بالواليات
• مقترح عمل المراكز (في الدورة السابقة)
•

تجارب مؤسسات مشابهة

أهداف مراكز التدرٌب.
• توسيع قاعدة التدريب وزيادة مواعينه
• تحقيق جودة التدريب ومخرجاته.
• نشر المتدربين في الواليات
ً
خدمة للمنظومة الصحية
• تطوير الخدمات الصحية بالتنسيق وتكامل األدوار مع وزارات الصحة بالواليات
والمهنية.
• تنشيط دور الشركاء في مجاالت التدريب والخدمات الصحية.
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ما هو مركز التدرٌب؟
الجسم المكون من منظومة مستشفيات ومواقع تدريب معتمدة وبها وحدات تدريب معتمدة ،والمنوط
به تدريب المتدربين وفق سياسات وضوابط ولوائح ومناهج المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.
إتفاقٌةالمقر (بالمرحلةاألولى)
•

موافقة المستشفى على تخصيص مقر لقيام مركز التدريب

•

تلتزم المستشفى بتأهيل مبنى المقر

•

يلتزم المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية بالتأثيث

•

فترة سريان االتفاقية

•

اعتماد وزارة الصحة بالوالية لإلتفاقية
مجموعات األنشطة الفنٌة لمركزالتدرٌب:

•

اإلشراف على عملية توزيع النواب في المستشفيات التابعه للمركز.

•

اإلشراف على عملية التدريب.

•

الدورات التأهيلية للمدربين المعتمدرين والنواب.

• عقد بعض أنشطة التقييم المستمر.
مبادئ أساسٌة.
•

ارتباط التدريب بالخدمة والخدمة بالتدريب

•

المسئولية االجتماعية

•

التنسيق وتكامل االدوار
.6دواعً قٌام مراكز التدرٌب.

•

جودة التدريب

•

السعة التدريبية

•

الخدمات الصحية

•

اإلجراءات والمعامالت

•

االشراف

•

التقييم والمتابعة

اعتماد المرافق التدريبية.
•

تكامل االدوار والتنسيق بين وزارات الصحة بالواليات والمجلس.
3

المجلس القومى السودانً للتخصصات الطبٌة

أ.موجهات إعادة تشكٌل دور المجلس القومً السودانً للتخصصات الطبٌة
• التحول من إدارة وتقديم التدريب الى حوكمة واعتماد التدريب.
• المناهج والنظم واللوائح.
• ضمان الجودة واالعتماد للتدريب.
• االمتحانات.
• االنشطة المشتركة.
• المعلومات وقواعد البيانات.
• الرصد والتقييم والمتابعة.
ب .النتائج المتوقعة من انفاذ سٌاسة مراكز التدرٌب
• التوسع األفقي والرأسي للتدريب.
• تطوير الجودة والكفاءة للعملية الدريبية.
• تعزيز وتطوير الرعاية الصحية.
• الحوكمة الفاعلة للتدريب.
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.8حوكمة مركز التدرٌب
 .0العمل ضمن منظومة قانون ولوائح المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية
 .5الحوكمة المشتركة (المجلس والخدمات الصحية)
 .3مجلس المركز
أ .الحوكمة المشتركة لمركز التدرٌب

الهٌكل اإلداري لمركز التدرٌب

المجلس القومً السودانً
للتخصصات الطبٌة
رئٌس لجنة التدرٌب المركزٌة

مدٌر المركز

مجلس المركز

مشرفً البرامج

المنسق اإلداري

السكرتارٌة

الحوسبة والمعلومات
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مجلس مركز التدرٌب:
• يرأسه (وزير الصحة بوالية المقر) ومقررة مدير المركز وعضوية المدراء العامين للوزارات المعنية
ومدراء المستشفيات ومواقع التدريب و مشرفي التخصصات ويقع تحت مهامه:
• مناقشة واعتماد تقارير وخطط المركز.
• تحريك الموارد لتسيير المركز.
• إعتماد خارطة توزيع المتدربين لضمان التغطية الفاعلة.
• تسكين المتدربين في وظائف حسب الحاجة.
• توفير حوافز المتدربين وبيئة العمل المناسبة.
• توفير معينات إعتماد المركز ومستشفياته ووحداته.
• تطبيق لوائح وموجهات وسياسات المجلس المختلفة في التدريب.
ب.إختصاصات المجلس القومً السودانً للتخصصات الطبٌة
 -1اإلدراة العلٌا واألمانات:
• وضع اللوائح والنظم واإلستراتجيات.
• إستحقاقات المدربين.
• البنيات التقنية والعلمية والدعم الفني.
• اإلشرف على سير العمل بالمراكز التدريبية ومتابعة عملية التدريب.
 -2المجالس التخصصٌة:
• إعتماد التوزيع الكلي للمتدربين في بداية كل دفعة عبر قاعدة البيانات.
• إعتماد المدربين.
• إعتماد المستشفيات والوحدات التدريبية.
• إعتماد الدورات التدريبية.
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ج.مهام واختصاصات مركز التدرٌب
• تنفيذ معايير التدريب والتقييم المستمر حسب اللوائح.
• تنفيذ توصيات المجالس التخصصية لتطوير التدريب.
• تلقي النواب المتدربين جملة وتوزيعهم حسب خارطة التوزيع المجازة من مجلس مركز التدريب.
• إعتماد أنشطة التدريب المختلفة .Log Book
• تقرير مدى جاهزية المستشفى أو الوحدة تمهيدا العتمادها.
• متابعة شئون المتدربين.
• مدٌر مركز التدرٌب:
• يتبع للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية فنيا واداريا.
• تطبيق لوائح وموجهات وسياسات المجلس المختلفة في التدريب.
• يكون مقررا لمجلس مركز التدريب.
• تسيير دوالب العمل بالمركز.
• أن ال يكون لديه أعباء إدارية أخرى.
• مشرف التخصص:
• يكون عضوأ بمجلس المركز ويطبق موجهات و لوائح المجلس (التدريب  -األكاديمية  -لوائح مجلس
التخصص المركز  -أخرى).
• يتبع إداريا ً لمدير المركز وفنيا ً لرئيس مجلس التخصص المعني.
• يرفع مقترح بإعتماد المدربين ويتابع إجراءات اعتمادهم.
• يعتمد سجل المتدرب  Log Bookبعد إعتماد المشرف التعليمي له.
• يضمن تحديث سجل المتدرب بقاعدة البيانات المركزية.
• توزيع المتدربين حسب الدورات التدريبية المنصوص عليها في المنهج والئحة التدريب بعد إعتماد مجلس
المركز.
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• المشرف التعلٌمً بالمستشفى (رئٌس قسم التخصص فً المستشفى ):
• استالم المتدربين من مشرف التخصص وتوزيعهم على الوحدات
• متابعة االداء والتزام المتدربين باالنشطة وفق المنهج
• التدخل مع المدربين والجهات المختصة لتقويم اداء المتدربين
• يشرف على عدد  01متدربين بحد أقصى.
• يجوز له تحديد مشرفين أضافيين
د.أدوار وزارات الصحة بالوالٌات
 .1الوزارات الوالئٌة:
• إعتماد إتفاقية المقر الموقعة بين المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية والمستشفى.
• تطوير بنيات المستشفيات والوحدات التدريبية وفق معايير االعتماد.
• تطوير بنيات المركز التحتية (مباني وتأثيث).
• توفير المدربين المعتمدين.
 .2المستشفٌات و الوحدات التدرٌبٌة:
• توقيع اتفاقية المقر مع المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية
• الوفاء باحتياجات ومتطلبات انفاذ برامج المجلس وأنشطة مركز التدريب
• ضمان سير العملية التدريبية وفق االجراءات القياسية والنظم واللوائح
• مدير المستشفى عضو في مجلس مركز التدريب
و .مهام كلٌات الطب والعلوم الصحٌة
المدربين:
• توفير المدربين
التدريس:
• منح ساعات تدريس إسبوعية للمتدربين (النواب) (5س/اسبوع)
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ز .العالقة الفنٌة بٌن مجلس التخصص و مركز التدرٌب-:

عالقات مركز التدرٌب

المجلس
المجالس
التخصصٌة

قاعدة
البٌانات
المركزٌة

المتدربٌن

كلٌات
الطب
والعلوم
الصحٌة

مركز
التدرٌب

الوحدات
التدرٌبٌة

المدربٌن

الوزارات
الوالئٌة

المستشفٌا
ت
المعتمدة
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مسارات التدرٌب
تتدرج المسارات بحسب مدى اكتمال التخصصات بمركز التدريب
الخيارات المتاحة وجميعها يعتمد على سياسة الرقم التدريبي القومي
• مسارات داخلية
• مسارات مشتركة محددة سلفا (مع مراكز أخرى)
• مسارات تراعي درجة اعتماد المستشفيات (اختيارية)
 قاعدة البيانات المركزية بالمجلس (تغذية راجعة وتحديث)
الوحدة التدرٌبٌة المعتمدة والمدرب المعتمد
الوحدة التدرٌبٌة:
• هي التي يرأسها مدرب معتمد لدى المجلس وبها اختصاصيين حسب سياسة الوزارة في تقديم الخدمة.
المدرب المعتمد:
• هو المدرب المعتمد وفق معايير المجلس القومي للتخصصات الطبية:
 اإلختصاصي في المجال الدقيق.
 الذ أكمل  5سنوات كإختصاصي.
 ا استشار ذو كفاءة وتميز يقره رئيس لجنة التدريب المركزيه واالعتماد وفق ”سياسات
اإلعتماد“
المدرب المشارك:
• هو االختصاصي بالمستشفى الريفي (مستشفى المحلية) الذ يمكن أن يدرج مستشفاه تحت مظلة أقرب
مركز تدريب ويوزع له متدربين يشرف عليهم مدرب معتمد (من أقرب مستشفى معتمد بالمركز) لخدمة
األغراض التالية:
– توسعة ماعون التدريب
– التغطية بالخدمات الصحية
– تأهيل اإلختصاصي لدرجة مدرب
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المتدربٌن بالمركز
• المسجلين بالمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية وفق اللوائح والنظم المعروفة.
• الموزعين من المجلس للمركز عبر الية التوزيع المجملة المعتمدة.
• الملتزمين بكل اللوائح و القوانين المنظمة للتدريب.
• الذين تسر عليهم لوائح ونظم المستشفى طيلة فترة توزيعهم وعملهم به.
مٌزانٌة مركز التدرٌب
م

البند

1

المقر

2

مدير مركز التدريب

√

3

التأثيث والمعدات

√

√

4

الموظفين والعمال بمركز التدريب

(حوافز إضافية)

√ (إنتداب/تفريغ)

5

مستحقات المدربين

√

6

التسيير

√

7

مخصصات المتدربين

√

8

مشرفي التخصص

9

رؤساء أقسام التخصصات بالمستشفيات والمشرفين التعليمين

SMSB

SMOH / H.S.
√

√

√
√
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.9المراكز:
أ .المراكز الحالٌة:

مراكز متعددة التخصص:
•
•
•
•
•
•

الخرطوم.
أمدرمان.
الخرطوم بحر .
سوبا.
ودمدني.
كردفان.

مراكز أحادية التخصص:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

النساءوالتوليد.
طب وجراحة العيون.
األنف واألذن والحنجرة.
األمراض الجلدية.
االمراض النفسية والعصبية.
األورام.
األسنان.
األمراض الصدرية.
طبالمجتمع.
ب .المراكز المقترحة:
البحراالحمر.
القضارف.
كسال.
الشمالية.
نهرالنيل.
دارفور.
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